
VERBİS SİSTEMİNE KAYIT ZORUNLULUĞU 
 
BAŞVURU LİNKİ: https://verbis.kvkk.gov.tr/DataResponsible/RegisterForm/2 
 
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç 

tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri 

sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi, 
 
Sicil'e Hangi Bilgiler Bildirilecek? 
Nasıl Kayıt Olunacak? 

Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları doğrudan, Türkiye'de yerleşik olmayan veri 

sorumluları ise yetkilendirecekleri temsilcisi vasıtasıyla Sicil'e kayıt olur. 

Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları ilgili mevzuatlarına uygun şekilde tüzel kişiliği 

temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle 

yerine getirecekler. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından 

yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. 

Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca ilgili organın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumluları ise yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak 

kararla temsilci atarlar. Atama kararında 

 Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ 

veya kabul etme 

 Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri 

sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme 

 Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği 

başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme 

 Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere 

Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme 

 Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma 

hususlarının bulunması gerekir. Atama kararının tasdikli örneği kayıt başvurusu sırasında veri 

sorumlusu temsilcisi tarafından Kurum'a sunulmalıdır. 

İrtibat Kişisi Kimdir? 

https://verbis.kvkk.gov.tr/DataResponsible/RegisterForm/2


İrtibat kişisi Kanun'da tanımlanmamıştır. Yönetmelikte tanımların yapıldığı 4'ncü maddede 

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu 

temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki 

yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile 

kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi 

olarak tanımlanırken irtibat kişisinin yükümlülüklerinin düzenlendiği 11'nci maddenin 4'üncü 

fıkrasında 

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicile işlerler. İrtibat 

kişisi veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat kişisi, 

ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlar. 

düzenlemesi yapılmıştır. 

Tanım ile düzenleme arasında bir aykırılığın bulunması durumunda tanımı da kapsayan ama 

daha özel olan Madde 11/4'ün uygulanması gerekir. 

Buna göre sadece Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları irtibat kişisi bildirmek zorundadır. 

Ancak Verbis ile ilgili yapılan sunumda Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin temsilcilerinin 

de irtibat kişisi bildirmesi gerekiyor. İrtibat kişisi gerçek bir kişidir. Veri sorumlusu 

bünyesinde bir bölüm ya da e-posta adresi, telefon numarası olamaz. 

İrtibat kişisi ve veri sorumlusu ilişkisi bire bir şeklindedir. Yani her veri sorumlusu bir irtibat 

kişisi bildirebilir ve her irtibat kişisi sadece bir veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir. 

Örneğin bir şirketler grubunun her şirketi farklı bir irtibat kişisi bildirmek zorundadır. 

İlgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi 

sağlayacaktır. İrtibat kişisinin değişmesi durumunda Sicil'deki bilgilerde değişiklik yapılması 

gerekeceğinden yedi gün içinde Sicil'deki bilgilerin güncellenmesi gerekir. İrtibat kişisi 

bilgisinin yanlış olması durumunda da idari para cezası uygulanır. 

İrtibat kişisi Avrupa Birliği mevzuatındaki Kişisel Verileri Koruma Görevlisi (Data Protection 

Officer) değildir. İrtibat kişisinin Avrupa Birliği mevzuatındaki sorumluluk ve 

yükümlülükleri gibi sorumluluk ve yükümlülükleri yoktur. Hatta Kurul açısından irtibat kişisi 



muhatap olmadığından irtibat kişisinin sorumlu tutulduğu iletişimi sağlama görevinin yerine 

getirilmemesinden dolayı da veri sorumlusunu cezalandırılamaz. 

Sicil'e Hangi Bilgiler Bildirilecek? 

Sicil'e kayıt olunurken ya da sonraki değişikliklerde 

 Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres 

bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler 

 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

 Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki 

açıklamalar 

 Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları 

 Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler 

 Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

muhafaza edilme süresi 

bilgilerinin Sicil'e bildirilmesi gerekir. Her ne kadar yönetmelikte bildirilecek bilgiler arasında 

sayılmasa da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin de bildirilmesi gerekir. Çünkü kamuyla 

paylaşılacak sicil bilgileri arasında KEP de sayılmaktadır. 

Bildirilecek bilgilerden kişisel verilerin işlenme amaçları, veri konusu kişi grubu ve grupları 

ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği 

alıcı veya alıcı grupları ve yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler bilgileri Kişisel 

Verileri İşleme Envanteri'ne dayalı olarak hazırlanmalıdır. 

Veri sorumlusunun 

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek 

 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 

 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik ve Kurul tarafından belirlenen 

kriterlere göre aldığı gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler de Sicil'e bildirilir. 

 
Veri sorumlusunun 



 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek 
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 
 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik ve Kurul tarafından belirlenen 

kriterlere göre aldığı gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler de Sicil'e bildirilir. 
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